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Referat 
Bestyrelsesmøde  

Mandag den 12.02.18 kl. 17.00-19.00  
 
Afbud fra: Mie, Stine, Jan, Ina 
Tilstede:  

Nr. Indhold Referatet /kommentarer 

 Besøg af Anders Norup i 

forhold til masterplanen 

Børne familie udvalget har taget nogle beslutninger i forhold til hvilke 

skole, der trænger mest. Anders ønsker en åben proces og deltager 
derfor i skolebestyrelsesmødet.  
Skolebestyrelsen skal inden april vælge retning for 
renovering/nybygning – hvilken matrikel 
Fra april til juni – beskriv opgaven, fx hvad skal der bygges til. 

 
2018-  
8 

Godkendelse af referat fra  

Den 15.1 
 

Godkendt 

2018- 
9 
 

Udspil fra arbejdsgruppen 
”skolebestyrelsesvalg” 

Tina, Stine, Inge, Lilli og Jane fremlægger gruppens arbejde: 
 
Hvert medlem sender en linje til Tina om, det at sidde i skolebestyrelsen, 

Disse bruges til at laven en invitation. Fx hvad har været spændende, 
den vigtigste opgave, hvad kan man bidrage med osv. 
 
På valgdagen: Tina fortæller om det at sidde i skolebestyrelsen, Jane 
fortæller om 2020-planen. Herefter inddeler vi de fremmødte i grupper, 
som skal drøfte forskellige udsagn i forhold til skole og 2020-plan 
 

2018- 
3 

Høringssvar til 2020 planen  Vi fortsætter arbejdet fra sidste møde 

2018- 
4 

Udtalelse til Kvalitetsrapport Som skolebestyrelse har vi udtalelsesret til kvalitetsrapporten. Vi vælger 
selv om der er punkter, vi ønsker at udtale os om. Kvalitetsrapporten er 
vedhæftet. 
 

Vi vælger ikke at udtale os. 
 

2018- 
5 

Økonomi Skole 
LBO 
Multisal 
 
Bilag uddeles på mødet 

2018- 
5 

Nyt fra  
- skolen 

 
- LBO 

 
- Nyt fra formanden 

Vi har ansat en ny sekretær 
 
I forholdt i omkonvertering til 2-lærer ordning – kan der søges til 
mellemtrinnet? Jane undersøger. 
 
På fredag afholder vi skolernes skakdag for 3-9 kl. 61 elever ønsker at 
deltage. 
 

LBO har indkaldt forældrerådet, hvor der også bliver gjort reklame for 
skolebestyrelsen 
 
Der har været flere besøg af nye elever samt børn til børnehaven samt 
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indskolingen..  
 
Det er fortsat vigtigt, at prikke forskellige forældre til skolebestyrelsen. 

 
Den 10. april får vi besøg af børne og familieudvalget i forhold til 
masterplanen 
 
Der er dialogmøde på Ranum skole den 1. maj 

 Mødekalender 19/3-23/4-28/5-18/6 

2018-  
6 
 

Evt. 
 
 
 

I forhold til forældreundervisningsdagen det kunne være rart, hvis vi 
kommer længere hen på foråret. 
  
Ide: I Hornum arrangerer idrætsforeningerne dagen og forældrene 
kommer og holder øje med børnene. 
 

 

2018- 
7 

Punkter til næste møde Det praktiske omkring valgmødet 
 
I forhold til masterplanen, Hvad tænker vi? En matrikel, to matrikler, 
Brøndumvej/Vilstedvej. 
 

 


